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A centenária Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul guarda um compromisso es-
sencial com a transformação da grande família 
humana através da difusão do Espiritismo. No 
entanto, embora as ações especialmente vol-
tadas à união e à unificação das mais de 400 
instituições que a integram, a Fergs não é uma 
instituição centrada em si mesma ou que con-
dicione os benefícios que visa ofertar à socie-
dade a qualquer tipo de adesão doutrinária ou 
confessional de pessoas ou organizações da 
sociedade civil.

A estrutura científica, filosófica e religiosa 
da Doutrina Espírita culmina no grande propó-
sito da prática da caridade material e moral, 
atendendo às vulnerabilidades individuais e 
sociais em uma perspectiva educativa e trans-
formadora e atuando não apenas nas urgên-
cias do sustento e bem-estar cotidianos, mas 
voltando esforços para a causa de todas as mi-
sérias, desigualdades, abandonos, violências e 
injustiças: o egoísmo e o orgulho.

Essa visão profunda e abrangente permite-
-nos dialogar e gerar sinergia nos mais diversos 
nichos governamentais, religiosos e da socie-
dade civil, porquanto os princípios de união, 
fraternidade, cultura de paz, educação integral 
e vivência do amor como a Lei Maior que nos 
rege a existência são postulados universais - e 
só encontram resistência justamente nas ma-
zelas do caráter e nas enfermidades sociais 
que visamos superar.

Com essa perspectiva é que a Fergs am-
plia a cada ano os seus programas, projetos 
e ações voltados a exercer influência positiva 
sobre a ordem social - o que faz sem imposi-

ções ou prosélitos confessionais, mas identifi-
cando as oportunidades de convergência para 
o acolhimento e promoção de crianças, jovens, 
adultos e idosos que experimentam a mais va-
riada gama de desafios em um mundo que ain-
da não soube vencer as guerras íntimas, fami-
liares e políticas.

Apresentamos o presente relatório com a 
responsabilidade de uma instituição que tem 
recebido cada vez maior apoio e credibilidade 
e deve prestar contas à sociedade como um 
todo acerca da maneira como emprega os re-
cursos financeiros, humanos e espirituais de 
que dispõe.

Para além disso, ao relatarmos tudo quan-
to fizemos ao longo de 2021, o fazemos com 
a consciência e convicção de que realizamos 
ações que impactam positivamente nos públi-
cos atendidos e disseminam valores edifican-
tes, sólidos, estruturantes de uma nova socie-
dade, nascida em cada escolha caritativa que 
realizamos individual e coletivamente.

Aos que já nos apoiam e trabalham ao 
nosso lado, nosso preito de gratidão, votos de 
constância e progresso. Aos que se interessam 
de alguma forma em exercer a sua responsabi-
lidade social, humana e espiritual de uma for-
ma sustentável e causadora de transformações 
e alegrias verdadeiras, nosso convite a que um 
propósito de união, alteridade, inclusão, amor 
e paz possa mover-nos ao melhor de nós mes-
mos e das instituições a que servimos.

Gabriel Nogueira Salum
Presidente da Fergs - 2016 a 2021.

APRESENTAÇÃO
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QUEM SOMOS?

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul – Fergs – foi funda-
da em 17/02/1921, sendo uma sociedade civil, espírita, de caráter 
científico, filosófico, religioso, educacional, cultural e de ação social, 
sem fins lucrativos, resultante da união de sociedades civis, espíritas, 
do estado, em cujo território situa seu âmbito de ação, tendo por 
finalidade a unificação, orientando, coordenando e dinamizando o 
Movimento Espírita do estado. 
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Um Pouco
da nossa 
História
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1921
A Fundação

Em 1921, um grupo de espíritas idealistas, tendo à 
frente Angel Aguarod Torrero, Frederico Augusto Gomes 
da Silva, Ildefonso da Silva Dias, Vital Lanza, Mário Mattos 
Santos, Félix de Abreu e Silva e Ernesto Müzzel, alguns ou-
tros companheiros e mais vinte instituições, além de dois 
órgãos de imprensa espírita, reunidos na sede da Socieda-
de Espírita Allan Kardec de Porto Alegre, tomam a histórica 
deliberação de fundar uma entidade federativa em conso-
nância com a Federação Espírita Brasileira. 
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1945 - Primeiro Congresso Espírita

Segundo Congresso Espírita do RS

Visita às obras da fergs, em 1951
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1971 - Cinquentenário da Fergs

Centenário da Imprensa Espírita
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Editora
Francisco Spinelli

No início da década de 1940, Francisco Spinelli, ao che-
gar de Bom Jesus, adquire em Porto Alegre duas casas ge-
minadas na Rua Avaí, uma destinada à residência sua com a 
família e a outra para abrigar a sede da Fergs, a quem cede, 
sem custos, o imóvel. Em final de maio de 1952 (31 anos 
após a fundação e durante sua gestão como Presidente), 
inaugura a nova sede na Av. Desembargador André da Ro-
cha nº 45/49.

Na capital gaúcha recebeu verdadeira consagração dos 
espíritas e da sociedade porto-alegrense. Deixou em alguns 
jornais e revistas, principalmente na “Reencarnação”, órgão 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, vários artigos 
doutrinários, tendo legado ao Espiritismo no Brasil traba-
lhos magníficos, quais “Normas e Instruções”, para uso 
das entidades do quadro federativo da Fergs, e “Serviço da 
Evangelização e Orientação Educacional das Gerações No-
vas” (Curso Intensivo de Evangelizadores).Criou a comissão 
para disseminar os Departamentos de Evangelização da In-

fância e da Juventude. Instituiu 
na Fergs o programa: “Em cada 
Centro Espírita uma Livraria”, 
hoje vitoriosa ideia semeadora 
de luzes e conhecimento dou-
trinário.
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Livraria, Editora
e Distribuidora da Fergs

Em 2021, a Fergs Editora conta com mais de 170 títu-
los publicados, entre obras para os públicos adulto, juvenil 
e infantil, revistas e jornais. A livraria e distribuidora possui 
amplo acervo de livros, permitindo ao mesmo tempo um 
lugar acolhedor e uma variedade de livros que orientam, 
consolam e iluminam.
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A Sede da
Fergs
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A Fergs conta com uma sede própria nova, inaugurada 
no dia 28/11/2015, com amplas instalações, para atender 
todas as necessidades administrativas, sociais e dar o supor-
te às instituições associadas.

Travessa Azevedo, 88 - Bairro Floresta
esq. Rua Conde de Porto Alegre

Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3224-493

secretaria@fergs.org.br
vpinst@fergs.org.br

Nas Redes Sociais, acesse:
Site: https://www.fergs.org.br/

Facebook: www.facebook.com/federacaoespiritars
Instagram: www.instagram.com/federacaoespiritars

Twitter: twitter.com/fergsoficial
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChlDbizeU-

q6YOTre-B3h4AQ

https://www.fergs.org.br/
http://www.facebook.com/federacaoespiritars
http://www.instagram.com/federacaoespiritars
http://twitter.com/fergsoficial
https://www.youtube.com/channel/UChlDbizeUq6YOTre-B3h4AQ
https://www.youtube.com/channel/UChlDbizeUq6YOTre-B3h4AQ
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O Selo
DOAR
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O Selo DOAR

A Doar - Instituição ligada à Internacional Doar, que tem 
por objetivo conferir certificações que ajudem na potencia-
lização da legitimidade para ampliar a cultura da doação no 
Brasil e no mundo conferiu à Federação Espírita do Rio Gran-
de do Sul - Fergs no processo de Certificação o Selo Doar em 
sua máxima certificação: A+ com 41 dos 44 pontos possíveis. 
O Selo Doar é um Certificado para atestar sua adequação ao 
Padrão de Gestão e Transparência do Terceiro Setor.
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Melhorias na
Fergs em 2021
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No ano de 2021, na Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul foi realizada a instalação de 112 módulos de placa 
fotovoltaica no telhado da sede, que permite geração média 
mensal de 5.032 KWH, o que atende em 100% o consumo 
médio da sede que é de 4.913 KWH. O benefício ambiental 
corresponde à redução de 31,52 toneladas de CO2 emitidas 
no primeiro ano, equivalente ao plantio de 810 árvores por 
ano;

No auditório da sede, foi realizada a execução de três 
divisórias para permitir a criação de 4 salas, no espaço, para 
realização de oficinas.

No hall de entrada foi inaugurada a placa comemorativa 
aos 100 anos da Instituição.

Todas as realizações que foram feitas agradecemos aos 
nossos parceiros e amigos, alguns de vários anos nos apoian-
do em iniciativas, que enaltecem o nosso propósito e visão.
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Principais Eventos
em 2021
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O Centenário da Fergs

O ano de 2021 marca um momento muito especial na 
caminhada do movimento espírita gaúcho, a data de 21 de 
fevereiro de 2021 a Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
alcança o seu centésimo aniversário e para comemoração 
deste momento rea-
lizou-se de maneira 
online dois momen-
tos especiais, onde 
da maneira virtual 
foi possível unir os 
corações da família 
espírita do sul a jun-
to celebrarem este 
século de luz.
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11º Congresso Espírita
do Rio Grande do Sul

Nos dias 08, 09 e 10 de outubro de 2021, a Fergs, no 
ano de seu centenário, promove o 11º Congresso Espírita 
do Rio Grande do Sul com tema “União e Fraternidade: A 
Nova Era Social”. O Evento ocorreu de forma totalmente 
online, inclusiva e gratuita, tendo modalidade de contribui-
ções espontâneas. O Evento é destinado a trabalhadores 
e estudantes espíritas de todas as localidades, simpatizan-
tes, curiosos e adeptos de outras religiões, bebês, crianças, 
jovens, adultos e também, os descrentes que buscam por 
sentido nesta existência. 

Na sua 11ª edição, o Congresso traz a bandeira da união 
e da transformação, a fim de que exerçamos a influência 
amorosa e moralizadora do Espiritismo sobre a sociedade 
em que vivemos. O Evento alcançou uma faixa de vinte mil 
visualizações,
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67ª Feira 
do Livro de
Porto Alegre

A Federação Espírita do RS, mais uma vez, esteve pre-
sente através de sua Livraria, como ininterruptamente 
acontece desde 1955. Entre os 56 expositores confirmados, 
a Fergs integrou a programação com sessões de autógra-
fos de forma presencial e atividades de roda de conversa e 
contações de histórias através do Programa Conte Mais na 
modalidade virtual

A Fergs compreende o relevante papel desempenhado 
pelo livro espírita na construção de uma nova era de pro-
gresso moral, consequência natural da divulgação, estudo 
e vivência do Espiritismo no mundo. Nesta edição, a Fergs 
Livraria agregou ao evento mais de 2 mil obras espíritas. 
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Alguns outros
momentos
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Modelo
de Gestão
da Fergs
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Modelo de
Gestão da Fergs
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Colaboradores
da Fergs
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Durante o ano de 2021 foram realizadas diversas orga-
nizações de escalas, fluxos de trabalho e teletrabalho para 
atender as necessidades diante o novo panorama pandêmi-
co.

Em outubro, a sede da Fergs foi adaptada para atender a 
voltar dos funcionários na modalidade presencial, sofrendo 
adequações dos espaços de trabalho e setores de acordo 
com Projeto Gestão de Riscos, elaborado em parceria com a 
Vice-Presidência Administrativa, de Unificação, a 2ª Tesou-
raria e Gerencias, visando melhor receber os funcionários e 
voluntários respeitando os protocolos exigidos. 

Também o RH desenvolveu o projeto Despertar, coor-
denado pela psicóloga Mariane de Macedo, em oito encon-
tros foi oferecido aos colaboradores da Fergs um espaço de 
escuta e vivência, instrumentos facilitadores para manifes-
tação dos sentimentos oriundos no momento pandêmico, 
causador de vários sofrimentos e desequilíbrios. 

Foram distribuídos aos funcionários máscaras NF 95 
para uso de transporte coletivo e deslocamento entre a Fe-
derativa e as residências.

Os aniversários foram comemorados de forma virtual 
até a retomada presencial de trabalho, onde foi possível a 
confraternização presencial entre os funcionários e o grupo 
gestão.
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Programas de 
Responsabilidade 
Socioambientais
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Programa
Conte Mais

A Arte de Educar e Contar Histórias

Esta é uma obra que conta a história da edificação de 
um projeto, no qual se somam o trabalho voluntário e a 
união de talentos para plantar nos corações infantojuvenis 
as abençoadas lições do Evangelho. 

Suas histórias se traduzem pelo despertamento nas al-
mas em plena floração, de valores morais que são os ele-
mentos imprescindíveis à formação do caráter do homem 
de bem. 

Cada Volume da Coleção Conte Mais Aborda Diferentes Temas Morais
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Programa
Conte Mais

Objetivos do Programa Conte Mais
O Programa Conte Mais desenvolve ações sócio integra-

tivas com a comunidade em geral que viabilizam aplicação 
dos valores de solidariedade, respeito às diferenças, respei-
to ao semelhante, gentileza e outros.

Objetivo Social: a principal ferramenta utilizada são as 
histórias educativas, que promovem a educação emocio-
nal, moral, social e espiritual.

As histórias estimulam crianças e adolescentes a torna-
rem-se protagonistas da sua história e agentes transforma-
dores da sua realidade.

Objetivo: oferecer o recurso educativo através da arte 
de contar histórias de conteúdo moral às crianças e aos 
adolescentes, visando à educação da inteligência emocio-
nal e consequentemente a construção de uma identidade 
moral positiva.

O Conte Mais é um programa que agrega vários proje-
tos, entre eles:
• Projeto Contação de Histórias
• Projeto Formação de Contadores de Histórias
• Projeto da Lei Rouanet em parceria com a Editora Fergs
• Projeto Educação dos Sentimentos
• Projeto de Gravação de Histórias e Atividades em Vídeos 

“Conte Mais na FergsTV”
• Projeto Conte Mais Incluir
• Projeto “A Arte de Contar Histórias” - Modalidade EaD
• Projeto Conte Mais em Casa
• Projeto Histórias e Longevidade
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Principais ações Desenvolvidas
Oficinas sistemáticas de Contação de Histórias na sede 

da Fergs com alunos de escolas públicas de Porto Alegre. Em 
decorrência dos meios de cuidado de saúde e isolamento 
social decorridos da Pandemia do COVID 19, a equipe de vo-
luntários contadores de histórias se colocaram a disposição 
para, de casa, gravarem histórias a serem compartilhadas 
nas redes sociais e eventos aos quais atendem presencial-
mente.
1. Atividades de contação de histórias no Movimento Espí-

rita, eventos, escolas e instituições parceiras, integrantes 
do terceiro setor.

2. Formação para educadores e voluntários na arte da 
contação de histórias, totalmente virtual, contando 10 
módulos onde os participantes são acompanhados por 
moderadores. 

3. Participação especial dos bonecos da Coleção Conte 
Mais em eventos onde são contadas histórias do Conte 
Mais. 

4. Gravação de Vídeos de contação de Histórias para as re-
des sociais;

5. Distribuição dos livros publicados.
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Programa
Conte Mais

Espaço Conte Mais - Fergs

Local onde recebemos as escolas parceiras e são organi-
zadas e executadas atividades do Projeto Conte Mais.
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Programa
Conte Mais

Rotina

• Ambientação das crianças e 
dos jovens (músicas);

• Contação da história;
• Conversa sobre a história con-

tada;
• Atividades vivenciais e de 

construção criativa sobre a 
história;

• Lanche;
• Finalização do encontro. Diá-

logo e avaliação da atividade 
do dia.

A cada encontro, são tra-
balhados temas pertinentes ao 
universo infantojuvenil a partir 
de uma história contada, seguida de prática lúdica. O tema 
pode ser escolhido de acordo com a necessidade do grupo. 

Utilizamos como roteiro seguro a estrutura dos livros da 
Coleção Conte Mais.

Ainda impossibilitados de presencialmente visitar as ins-
tituições, o Programa Conte Mais passou a atender as esco-
las parceiras no formato virtual, com encontros marcados 
semanalmente com as escolas na forma on-line onde eram 
realizadas contações de histórias e atividades alusivas ao 
tema abordado de forma síncrona atendendo o número de 
753 crianças.
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Programa
Conte Mais

Oficinas Realizadas em 2021
Neste ano foram também realizadas formações para 

contadores de histórias voluntários e multiplicadores do 
Programa Conte Mais, bem como colaboradores da Área de 
Relações Institucionais da Fergs.

Oficinas Virtuais do Conte Mais
• Oficina A Linguagem do Coração (Com Vinicius Lousada) 

- 22/02/2021 - 22 participantes
• Oficina Conte Mais: Inteligência Emocional a partir 

da literatura Infantojuvenil (Com Bárbara Demétrio) - 
29/08/2021 - 17 participantes

• Oficina Como escrever um bom texto (Com Maria Elisa-
beth da Silva Barbieri) - 16/10/2021 - 12 participantes

Módulo: Oficinas virtuais - A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 
do Programa Conte Mais
• 23/03/2021: Encontro Estadual de Evangelizadores Es-

píritas do Rio Grande do Sul - 150 participantes
• 21/04/2021: Encontro da Área de Infância e Juventude 

e Área de Comunicação Social Espírita - FEEMT - 90 par-
ticipantes

Total de oficinas realizadas: 05
Total de participantes nas oficinas: 291
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Imagens da oficina no Encontro Estadual de Evangelizadores
Espíritas do Rio Grande do Sul - 23/03/2021

Imagens da oficina no Oficina Conte Mais: Inteligência Emocional a partir da 
literatura Infantojuvenil (Com Bárbara Demétrio) - 29/08/2021
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Programa
Conte Mais

Participação em Eventos
Modalidade on-line

Durante o ano de 2021, mesmo durante a pandemia 
ocasionada pelo Coronavírus, o Programa Conte Mais foi 
convidado a participar de alguns eventos dentro do estado, 
adaptados para a modalidade on-line. Realizamos ativida-
des de contação de histórias e divulgação do Programa com 
a participação da nossa equipe, multiplicadores nos seguin-
tes eventos:

• Encontro Virtual de Boas Vindas - Treinamento EaD “A 
Arte de Contar Histórias” 3ª Edição - 30/03/2021

• Encontro da Área de Infância e Juventude e Área de Co-
municação Social Espírita - FEEMT - 21/04/2021

• Encontro Virtual 1 - Treinamento EaD “A Arte de Contar 
Histórias 3ª Edição” - 23/04/2021

• Encontro Virtual 2 - Treinamento EaD “A Arte de Contar 
Histórias 3ª Edição” - 13/05/2021

• 18 anos do Programa Conte Mais Fergs – ON-LINE - 
23/05/2021

• Encontro Virtual 3 - Treinamento EaD “A Arte de Contar 
Histórias” 3ª Edição - 15/06/2021

• Encontro Virtual de Boas Vindas - Treinamento EaD “A 
Arte de Contar Histórias” 4ª Edição - 23/09/2021

• V Espiritismo na Praça On-line - AAPSE UDE Glória/Porto 
Alegre - 02/10/2021

• Encontro Virtual 1 - Treinamento Ead “A Arte de Contar 
Histórias” 4ª Edição - 14/10/2021
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Programa
Conte Mais

• Programação Mês da Criança - Tarde Infantojuvenil com 
Projeto Conte Mais em Casa - ON-LINE 18/10/2021

• Participação na Live - Roda de Conversa Inclusão e Aces-
sibilidades Fergs - 21/09/2021

• Participação Feira do Livro - Colégio YACM - Centro - 23 
e 24/09/2021

• Semana Interreligiosa - Colégio YACM - Centro - 28/09/2021
• Encontro Virtual 2- Treinamento EaD “A Arte de Contar 

Histórias” 4ª Edição - 04/11/2021
• 67ª Feira do Livro de Porto Alegre - ON-LINE - Live: TEMA: 

As Histórias Infantis e o TEA - 03/11/2021
• 67ª Feira do Livro de Porto Alegre - Momento de autó-

grafos do livro “A Canção da Velhinha” com Viviane Pe-
reira - Coordenadora Pedagógica do Programa Conte 
Mais e Sedenir Sotello Vaz - ilustrador das obras da Cole-
ção Conte Mais. - 06/11/2021

• 67ª Feira do Livro de Porto Alegre - ON-LINE - Live: Tarde 
Infantojuvenil com histórias do Programa Conte Mais - 
10/11/2020

• Encontro Virtual 3 Treinamento EaD “A Arte de Contar 
Histórias” 4ª edição - 25/11/2021

• Encontro Virtual Final Treinamento EaD “A Arte de Con-
tar Histórias” 4ª edição - 15/12/2021

Além dos eventos on-line, também firmou-se uma par-
ceria com um Lar Geriátrico, onde semanalmente eram en-
viados vídeos com histórias e interações para os residentes 
da longevidade.
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Programa
Conte Mais

Fotos da participação em alguns 
eventos de 2021

18 anos do Programa Conte Mais Fergs – ON-LINE - 23/05/2021
Link do evento: https://www.youtube.com/watch?v=1K7tSsZwhRo

V Espiritismo na Praça On-line - AAPSE UDE Glória/Porto Alegre - 02/10/2021
Link do Evento: https://www.youtube.com/watch?v=orQ1lwBPILw

https://www.youtube.com/watch?v=1K7tSsZwhRo
https://www.youtube.com/watch?v=orQ1lwBPILw
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Programa
Conte Mais

Tarde Infantojuvenil com Projeto Conte Mais em Casa – ON-LINE 18/10/2021
Link do evento: https://www.youtube.com/watch?v=umIxy6KfiC4&t=1389s

67ª Feira do Livro de Porto Alegre- ON-LINE - Live: 
TEMA: As Histórias Infantis e o TEA - 03/11/2021

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=k43d46QuRPc 

67ª Feira do Livro de Porto Alegre - ON-LINE - Live: TEMA: Contação de 
Histórias - 10/11/2021

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RoVaGpVYFvY

https://www.youtube.com/watch?v=umIxy6KfiC4&t=1389s
https://www.youtube.com/watch?v=k43d46QuRPc
https://www.youtube.com/watch?v=RoVaGpVYFvY
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Programa
Conte Mais

Além de todas as participações, durante o ano de 2021, 
de seus lares os contadores gravaram vídeos contando his-
tória e desenvolvendo atividades lúdicas em parceria com 
o Saber Ambiental, que foram editados e periodicamente 
lançados nas redes sociais do Programa Conte Mais e da 
federação, somando durante mais de 70 vídeos publicados 
gerando um resultado de mais de 27 mil visualizações.
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Publicações e Reedições da Fergs 
Editora de Histórias Ilustradas da 
Coleção Conte Mais no Ano de 2021

No ano de 2021 foram editados pela Fergs Editora e Li-
vraria as seguintes obras ilustradas, retirada dos livros da 
Coleção Conte Mais:
 
• O Jantar dos Bichinhos
• O Portão da Paz
• O Mistério do Cerro Negro
• Os Três Machados
• Os Amigos do Cravo Vermelho
• A Canção da Velhinha
• O Canto da Cigarra 
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Projeto da Lei Rouanet

O projeto “Conte Mais – Histórias para Educar e Encan-
tar”, trata da edição e publicação de diversas obras literárias 
direcionadas ao público infantil. Por meio da distribuição 
gratuita e pública dos livros infantojuvenis para escolas e 
camadas da população menos assistidas e com baixa renda, 
o projeto busca incentivar a ampliação do acesso da popu-
lação à fruição e à produção dos bens culturais.

É essencial que o estímulo à leitura se inicie desde cedo. 
Os livros infantis são ferramentas culturais importantíssi-
mas pois, por meio da linguagem simbólica da narrativa, re-
presenta ótimo recurso para o desenvolvimento da criativi-
dade, da inteligência emocional, das habilidades cognitivas, 
do prazer pelas artes, entre outros benefícios. Dessa forma, 
mesmo que indiretamente, este projeto, por meios dos cin-
co livros direcionados aos contadores de histórias, atuará 
de forma a impulsionar a preparação e o aperfeiçoamento 
de recursos humanos para a produção e a difusão cultural, 
no caso, os contadores de histórias.

O projeto está de acordo com as finalidades do artigo 
1° da lei 8.313/91, e entre seus objetivos idealiza-se: “sal-
vaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de 
criar, fazer e viver da sociedade brasileira; estimular a pro-
dução e difusão de bens culturais de valor universal, forma-
dores e informadores de conhecimento, cultura e memória.”

Ao longo do ano de 2021, a equipe do Programa Conte 
Mais Fergs, contando com sua equipe de voluntários(às), 
coordenação e apoio administrativo, organizou-se contem-
plando escolas da rede municipal e estadual de ensino, nas 
cidades de Porto Alegre e Viamão fazendo a distribuição de 
mais de 538 livros.
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O Projeto Educação dos Sentimentos está embasado 
nos princípios da Educação da Inteligência Emocional. Moti-
vados pelas demandas emergentes da sociedade em busca 
de ações que promovam uma cultura de paz e de prevenção 
ao Bullying. Entre os problemas mais recorrentes na escola, 
estão a violência e a dificuldade de estabelecer um trabalho 
conjunto entre escola, família e sociedade em geral, o que 
muitas vezes ocasiona a evasão escolar e a dificuldade de 
aprendizagem.

Atender e auxiliar a rede escolar em parceria com a Ci-
pave (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Vio-
lência Escolar), da Secretaria da Educação do Rio Grande 
do Sul, nas questões de bullying e valorização da vida dos 
estudantes.

O desenvolvimento da imaginação, a capacidade de ou-
vir o outro e de se expressar, a construção de identidade e os 
cuidados afetivos, são os fatores da metodologia do projeto, 
alicerçado nos pilares da educação, propostos pela Unesco.

OBJETIVO GERAL

Promover a educação da inteligência emocional favo-
recendo o desenvolvimento da afetividade e qualidade nas 
relações interpessoais.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover a paz junto à sociedade;
• Auxiliar no autoconhecimento, na educação de senti-

mentos e na construção de conceitos morais aos futuros 
adultos.

• Conscientizar crianças e adolescentes quanto à impor-
tância da convivência pacífica nos meios sociais.

• Auxiliar às crianças atendidas pelo projeto a serem cons-
trutores do bem em suas comunidades;

• Reeducar Sentimentos modificando hábitos e respei-
tando as diferenças;

METODOLOGIA

As ações nas escolas partem de um termo de coopera-
ção entre a Fergs e as instituições parceiras. Os voluntários 
se deslocam até o local, ao ambiente onde está a criança e 
adolescente, levando as técnicas e as obras literárias para 
realização das oficinas.

A cada encontro com as crianças e adolescentes, são 
trabalhados temas pertinentes ao universo infanto-juvenil, 
a partir de uma história contada.

São utilizadas técnicas para auxiliar no processo de aco-
modação e compreensão, de forma concreta, dos conceitos 
existentes nas atividades.
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Atividade vivencial que proporcione a reflexão sobre o 
tema trabalhado (meditação, dinâmicas de grupo e jogos de 
cooperação).

Contextualização, elaboração e internalização dos co-
nhecimentos através do diálogo.

REFERENCIAL TEÓRICO:

• Jerônimo a Girafinha,
• Os Três Amiguinhos,
• As Três Peneiras e todas histórias da Coleção Conte Mais.
• Educação dos sentimentos (Jason de Camargo) e
• Caminho das Virtudes (Jason de Camargo)
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Política Ambiental Fergs

A proposta da gestão do Saber Ambiental se comprome-
te a vivenciar as práticas que favoreçam a sustentabilidade 
da vida e a difusão de princípios de cuidado socioambiental.

Na intenção de cultivar a importância do tema da Natu-
reza na vida do ser, a Federativa promoveu um diálogo in-
ter-religioso com o tema “Água - Benção e Vida” como uma 
oportunidade singular de unir diferentes denominações re-
ligiosas na pertinente e importante questão do Meio Am-
biente, tendo como convidados: diálogo Inter-religioso 
• Jerry Andrei dos Santos - Igreja Episcopal Anglicana do 

Brasil
• Lea Bos Duarte - Federação Espírita do Rio Grande do Sul
• Luciano Elias Bruxel - Franciscanos do Rio Grande do Sul
• Tito de Xangô - Centro Africano Xangô Agodô
• Yakusan - Via Zen do Rio Grande do Sul
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Em parceria com o Conte Mais, o Saber Ambiental atra-
vés das multiplicadoras Vanda e Rosângela participou ao 
longo do ano de algumas atividades com diversificadas te-
máticas.

Através da Gestão do Saber Ambiental, realizou-se o 
Webinário Ações e Reflexões: Espiritismo e Ecologia no Mo-
vimento Espírita do RS, contando com a presença dos mul-
tiplicadores da Área dos cinco polos regionais.
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Inclusão e
Acessibilidade
Fergs

Em 2021, a temática da inclusão obteve um evento 
específico, uma roda de conversa online que contou com 
momentos artísticos, interações e contações de histórias in-
clusivas, objetivando compartilhar algumas ações que estão 
sendo realizadas para o acolhimento com pessoas com defi-
ciência no âmbito federativo e nas casas espíritas. 

O tema também foi abordado em duas oficinas na mo-
dalidade EaD do treinamento “A arte de contar histórias” do 
Programa Conte Mais, com o tema A contação de histórias 
de forma inclusiva.

Também tivemos encontros virtuais do GT TEA Fergs 
(Grupo de Trabalho sobre o Transtorno do Espectro Autis-
ta - Fergs), com estudos mensais, totalizando 
8 encontros em 2021, com início de produção 
de material elucidativo ao movimento espíri-
ta sobre a temática. O Grupo possui a média 
6 participantes entre voluntários, pedagogos, 
educadores e outros profissionais da área da 
saúde.
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Projeto
Longevidade e
Espiritualidade

Com o crescimento no número de idosos na população 
brasileira, temas como envelhecimento e espiritualidade 
têm sido objeto de uma série de pesquisas. Nesta fase da 
Vida, a fé atua como um recurso que auxilia no bem-estar, 
saúde, qualidade de vida, boa convivência familiar e social e 
ainda para lidar com as adversidades. 

Por isso a Fergs, através da Vice-Presidência de Relações 
Institucionais, por meio da Área de Programas e Projetos e 
Vice-Presidência Doutrinária, por meio da Área da Família 
realizou no dia primeiro de outubro o webnário “Longevida-
de: a arte de bem viver”. O Evento online promove reflexões 
sobre a importância da manutenção dos aspectos positi-
vos e dos bons hábitos, em relação aos usos da tecnologia 
adquiridos na pandemia pelos idosos e seus familiares. A 
ocasião visa também, destacar a espiritualidade e religio-
sidade como fatores de 
resiliência na longevida-
de e sensibilizar para a 
importância do convívio 
intergeracional na cons-
trução e manutenção 
dos bons vínculos fami-
liares. 
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Esperanto

Criado em 1887 pelo médico polonês Lázaro Luiz Za-
menhof para facilitar o entendimento entre pessoas cujos 
idiomas são diferentes. O Esperanto não visa substituir as 
línguas nacionais, mas sim ser uma segunda língua auxi-
liar para todos os homens. É uma língua simples e lógica, 
adequada ao progresso dos meios de comunicação, pres-
tando-se tanto administrativamente como para uso nas ati-
vidades sociais, científicas, artísticas, comerciais, culturais, 
etc. O Esperanto dá sentido real aos sentimentos de solida-
riedade mundial, aproximando os povos e as pessoas pela 
remoção de uma das mais complexas barreiras ao enten-
dimento humano: a diversidade das línguas. O Esperanto 
sendo um idioma neutro, sem compromisso com nenhum 
segmento político, étnico ou religioso, tornou-se pela sua 
clareza e simplicidade, ideal para ser a segunda língua de 
todo cidadão, sem prejuízo da língua pátria de cada um. O 
Esperanto abre as portas para o mundo. Em diversos países 
é possível encontrar pessoas com as quais o contato pode 
ser por meio do Esperanto.

O Curso de 2021, devido a necessidade de isolamento 
social em decorrência do Covid-19, foi suspenso na sede da 
Fergs.
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O DIRPOA é formado por representantes da Igreja Católi-
ca, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Umban-
da e Cultos Afro-Brasileiros, Zen-Budismo, Fé Bahái, Judaísmo, 
Islamismo, Anglicanismo e Espiritismo. O Grupo é reconheci-
do pela Lei Municipal nº 10.372, de janeiro de 2.008.

A Fergs participou durante o ano das reuniões ordinárias 
virtual devido a Pandemia COVID-19.

Além do diálogo inter-religioso que a Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul promoveu em parceria com a Gestão 
do Saber Ambiental na intenção de cultivar a importância do 
tema da Natureza na vida do ser diante das diversas confis-
sões religiosas. O tema escolhido foi “Água - Benção e Vida” 
como uma oportunidade singular de unir diferentes deno-
minações religiosas na pertinente e importante questão do 
Meio Ambiente, tendo como convidados: 
• Jerry Andrei dos Santos - Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
• Lea Bos Duarte - Federação Espírita do Rio Grande do Sul
• Luciano Elias Bruxel - Franciscanos do Rio Grande do Sul
• Tito de Xangô - Centro Africano Xangô Agodô
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- Realizou-se no encerramento do 11º Congresso Espíri-
ta do Rio Grande do Sul, com a Música tema do Congresso: 
“União e Fraternidade’’ a participação do Coral Inter-reli-
gioso;

Link: https://youtu.be/acSJqKd4wng
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- A convite da ACM (Associação Cristã de Moços) a Fergs 
participou de diversas atividades comemorativas aos 120 
anos promovido através de diálogos inter-religiosos. 

• ACM (Restinga): Fergs participou do Diálogo de acolhi-
mento, junto com o segmento da Umbanda/Quimban-
da, no dia 23/9/2021. Foi contada a história “As duas Lui-
zinhas” e após, algumas reflexões sobre a Paz, o Bem e 
o Espiritismo. Foi dada a bênção final para os participan-
tes, pelo representante da Umbanda. Participantes: Em 
torno de 35 pessoas (crianças, adolescentes, professores 
e pais dos alunos);

• ACM (Centro): Conte Mais participou com contações de 
histórias voltadas à construção da Paz e o sentimento de 
Fraternidade;

• Cemitério João XXIII: Presença no Cemitério João XXIII no 
Auditório com funcionários e Diretoria. Leitura de texto. 
Conversa de ânimo para a vida, fase do Coronavírus e a 
importância dos trabalhos de todos. 
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FASE - Fundação
de Atendimento
Socioeducativo

O projeto de Evangelização na FASE é uma 
ação conjunta da Área de Relações Institucio-
nais com a Área da Infância e Juventude, ope-
racionalizado pelos evangelizadores aos jovens 
internos da Fundação de Atendimento Sócio 
Educativo (FASE), uma proposta de educação 
integral à luz do Espiritismo, oportunizando-
-lhes o autoconhecimento e o conhecimento 
dos preceitos da moral Cristã, através de en-
contros de evangelização espírita com partici-
pação voluntária. 

Nos anos de 2020 e 2021, devido às medi-
das protetivas de contágio alusivas ao Corona-
vírus, recebemos uma solicitação da Coorde-
nadora Pedagógica da FASE, para produzirmos 
vídeos que tratem sobre valores morais aos 
internos de todas as unidades da Instituição 
no Rio Grande do Sul, da qual foi acolhida pela 
instituição e voluntários que antes já atuavam 
adjuntos a tarefa. 

No segundo semestre de 2021 os volun-
tários já atuantes voltaram a atender a tarefa 
presencial sábados e domingos, nas unidades 
POA I e POA II.
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CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CEDICA/RS

Objetivo: Formular, acompanhar e controlar a política 
estadual de garantia dos direitos da criança e do adolescen-
te no Rio Grande do Sul.

Resumo das atividades: 
• Reuniões semanais de Gestores: 18 virtuais;
• Reuniões mensais e extraordinárias em Plenária com os 

Conselheiros como OSC eleita;
• Reuniões Plenárias Ampliadas, quando necessárias, com 

participação de representantes de outras Instituições e 
Órgãos Governamentais;

• Coordenação da Comissão de Políticas Públicas, fazendo 
parte do Grupo de Gestores; 

• Oficina de Educação em Direito de Família da Defensoria 
Pública;

• Representação em nome do Cedica no Fórum Gaúcho de 
Aprendizagem Profissional.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA

A contribuição se desenvolveu semanalmente ou con-
forme a demanda, de maneira virtual devido a Pandemia 
de COVID-19, em Comissões como nas tomadas de decisões 
plenárias.

Resumo das atividades:
• Reuniões virtuais semanais: 40;
• Atuou na Comissão de Registro e Inscrição de Projetos; 
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na Comissão de Políticas Públicas; e, desde julho, atua 
na Comissão de Finanças;

• Reuniões plenárias virtuais semanais: 39;
• Participação no Grupo de Trabalho do Curso de Forma-

ção Continuada para Conselheiros Tutelares em 4 reu-
niões e 12 participações em curso;

• Representante do CMDCA na Corregedoria dos Conselho 
Tutelares de Porto Alegre, vinculado à SMDS - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura. 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
A Fergs está inscrita através do Programa de Assessora-

mento na Área de Assistência e Promoção Social às Institui-
ções Espíritas e à sociedade do Rio Grande do Sul.

Objetivo: Assessorar as Casas e Instituições Espíritas 
adesas ou não à Fergs, no Estado do Rio Grande do Sul, bem 
como as demais pessoas interessadas no serviço voluntário, 
no desenvolvimento das atividades de educação integral, 
assistência e promoção social às famílias em vulnerabilida-
de social, usuárias das ações realizadas nestas instituições.

CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - COMAD
Órgão normativo de deliberação coletiva, com a finali-

dade de auxiliar o Executivo Municipal nas políticas públi-
cas atinentes à prevenção e ao combate ao uso de entorpe-
centes e a recuperação da inserção social de dependentes 
químicos.

Resumo das atividades:
• Reuniões mensais, às vezes de 15 x 15 dias: 02 presen-

ciais e 15 virtuais;
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• Representação da Fergs Eleita para a Presidência;
• Representação em nome do COMAD no Fórum Munici-

pal dos Conselhos da Cidade (FMCC);
• Representação em nome do COMAD na Feira do Livro 

de Porto Alegre 2021 na sessão de autógrafos do Livro 
“Conselhos Municipais de Porto Alegre - Histórico e De-
safios na Gestão Democrática da Cidade”;

• Coordenação da “Caminhada pela Vida”;
• Reuniões com representantes das Secretarias Municipais 

da Saúde e da Governança Local e Coordenação Política.

CONSELHO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA - COMJUS
A Fergs tem representação neste Conselho indicada pelo 

DIRPOA (Grupo de Diálogo Inter-Religioso) de Porto Alegre.

Resumo de atividades:
• Designação como representante do DIRPOA neste Con-

selho;
• Não aconteceram plenárias, apenas reuniões presenciais 

e virtuais dos Fóruns Regionais de Segurança diretamen-
te na Comunidade;

• Feitos Cards com orientações relativas ao cuidado em 
bancos e caixas eletrônicos, bem como dicas sobre a pre-
venção à COVID-19, além de segurança nas casas, na via 
pública;

• Participação no Seminário de Lançamento do Livro do 
Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade (FMCC).
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CONSELHO DE ENSINO RELIGIOSO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL - CONER

A Fergs participa neste Conselho que congrega repre-
sentantes de Instituições de Ensino Religioso no Rio Grande 
do Sul.
• Participação da Assembleia anual virtual.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DE-
FICIÊNCIA – COMDEPA

Objetivos: Lutar constantemente pela igualdade e reco-
nhecimento das pessoas com deficiência, em prol da cons-
cientização das questões ligadas à acessibilidade, inclusão, 
igualdade de oportunidades, bem como a disseminação da 
quebra de paradigmas em nossa cidade.

Resumo das atividades:
• Reuniões mensais virtuais devido a Pandemia de CO-

VID-19.
• Reuniões Mensais virtuais: 12;
• V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com De-

ficiência de Porto Alegre: on-line (live);
• Semana da Pessoa com Deficiência: on-line.

COMISSÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CORAS - 
Região Centro

Participam representantes do Governo Municipal, FASC, 
CRAS Centro, representantes de Instituições ou Gestores.

Resumo das atividades:
• Reuniões Mensais virtuais;
• Participação nas Conferências Municipal e Estadual da 

Assistência Social.
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FÓRUM MUNICIPAL DO IDOSO 
A Fergs não possui cadastro junto ao Conselho Munici-

pal do Idoso (COMUI), mas está presente no Fórum.
Devido a Pandemia de COVID-19 as reuniões foram rea-

lizadas por WhatsApp.

FÓRUM ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – FEDCA

Objetivo: Articular, mobilizar e fazer proposições em de-
fesa dos direitos da criança e do adolescente no Rio Grande 
do Sul.

Resumo das atividades:
• Plenárias mensais.
• Reuniões mensais do Grupo Gestor como OSC eleita.
• Ambas foram realizadas de maneira virtual devido a Pan-

demia do COVID-19.

FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – FMDCA

Objetivos: Discutir resoluções de assuntos de interesses 
gerais, inclusive com convidados específicos como repre-
sentantes de Órgãos Governamentais.

Resumo de atividades:
• Reuniões mensais.

As atividades foram realizadas de maneira virtual devido 
a Pandemia de COVID-19.



74

Diretoria
Executiva



75

Diretoria
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PRESIDÊNCIA:
Gabriel Nogueira Salum

VICE-PRESIDÊNCIAS:

Administrativa:
Rogério Luís Stello

Doutrinária:
Antonio Augusto Chaves do Nascimento

Unificação:
Maria Elisabeth da Silva Barbieri

Relações Institucionais:
Lea Bos Duarte
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Áreas e Departamentos

Área de Assistência e Promoção Social Espírita: 
Marta Marques

Área de Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 
Helena Bertoldo da Silva

Área de Comunicação Social Espírita: 
Vinicius da Silveira Serafim

Área de Pesquisa e Documentação: 
Angela Bairros Oyarzábal

Área de Estudo do Espiritismo: 
Cleusa Conceição Terres Schuch

Área de Família: 
Marlise Ribeiro

Área de Formação de Lideranças Espíritas: 
Vinícius Lima Lousada

Área de Infância e Juventude: 
Taís Crisiani da Luz

Área do Livro Espírita: 
Rosi Possebon
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Área de Mediunidade: 
Tânia Tassinari Gabbi

Área de Marketing: 
Bárbara Demétrio

Área de Patrimônio: 
José Marcelo Stello

Área de Programas e Projetos: 
Viviane Lima Pereira

Área de Tecnologia da Informação: 
Fabian de Souza

1ª Secretária: 
Ana Maria de Jesus Silveira 

2ª Secretária: 
Maria da Graça Malaguez 

1ª Tesouraria: 
Renato Haag

2ª Tesouraria: 
Adriana Pizzuti dos Santos




